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PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

Datas de inscrición:  do 15 ao 26 de marzo

Van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao 
medio.

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de 
celebración da proba.

A proba divídese en tres partes:

- Parte sociolingüística: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais.

- Parte matemática: matemáticas.

- Parte científico-técnica: Ciencias da natureza, Tecnoloxía.

A proba dará lugar a obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación 
obtida en cada unha das partes que a compoñen.

A certificación da superación da proba dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas 
condicións de admisión que se establezan.

Para quen realizase a proba na Comunidade Autónoma de Galicia e non a superase na súa totalidade, a 
certificación permitirá manter a cualificación obtida nas partes superadas cunha puntuación igual ou 
superior a cinco nas convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de Galicia durante os dous anos
seguintes.

Existirá unha porcentaxe de reserva de prazas por cada centro e ciclo para as persoas que accedan pola 
cota de proba de acceso. A adxudicación de praza estará condicionada pola cualificación obtida na proba.

Presentación de solicitudes

1. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado de
solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), dispoñible na aplicación informática «Ciclosprobas»
(https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do) accesible desde a sede electrónica da Xunta de
Galicia,  https://sede.xunta.gal.  Para  a  presentación  das  solicitudes  poderá  empregarse  calquera  dos
mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o
sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal).

2.  Tamén  se  poderán  presentar  as  solicitudes  na  secretaría  de  calquera  centro  docente  público  da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade que imparta ciclos formativos de formación profesional
no curso académico 2020/21. As persoas interesadas deberán cubrir a solicitude a través da aplicación
«Ciclosprobas»  (https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/PaxinaInicio.do)  que  xerará  un  documento en
formato PDF co formulario normalizado de solicitude, anexo I (código de procedemento ED312C), que a
persoa interesada deberá imprimir e, posteriormente, presentar no centro de inscrición.

Mais información na páxina: https://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-medio
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